Verslag Gemeente Ochtend 6 januari 2019
o Agenda
1. Welkom door Joep van den Berg met gebed. Er zijn ongeveer 50
aanwezigen op de Gemeente Ochtend/Nieuwjaarsreceptie
2. Toespraak Rob de Bruijn
Rob vertelt dat er naar aanleiding van het kerkvisitatierapport van 2011 en
het visitatierapport van de PKN een beleid is gemaakt voor het komende
jaar. We focussen ons nu op de zaken die we ook echt daadwerkelijk
kunnen doen en waar kunnen maken. Voor veel zaken zijn vrijwilligers
nodig en veel van hen zijn hier ook aanwezig. We gaan niet te lang
wachten met bepaalde punten. De Kerkenraad wil bijvoorbeeld een
Commissie Erediensten in het leven roepen en een Muziekcommissie
etcetera.
Verder deelt Rob mede dat er een jaargesprek heeft plaatsgevonden met
Joep. Binnenkort is het vervolggesprek.
3. Toast op het nieuwe jaar en introductie werkplannen
4. College van Kerkrentmeesters (Peter Boers)
Zoals iedereen weet gaat het Kruidvat verhuizen. Er is nog geen
nieuwe huurder. Tot 1 maart hebben we inkomsten vanuit het
Kruidvat. Er zijn wel gegadigden om te huren, maar het heeft nog niet
tot iets concreets geleid. De begroting is zorgelijk.
5. Pastorale Raad (Joep van den Berg en Esther Kapinga)
Het plan is om de 25-50 jarigen eenmaal per seizoen te bezoeken.
Deze groep staat midden in het leven en verdient meer aandacht.
6. Diaconale Raad (Agnes Hartvelt)
Er is nog niet bekend welke acties er precies gaan komen. Dit ligt ook
aan de mankracht die men heeft. Wat zeker gaat blijven is de Warme
Kerstgroet. De kerstkraam heeft veel geld opgeleverd. Het valt op dat
een aantal jaar geleden de doelgroep van de Kerstgroep met name
eenzamen, ouderen en zieken betrof. Nu zijn er ook een paar “groeten”

naar jonge mensen gegaan en worden er ook jonge mensen
aangedragen door andere jongelui.
7. Jeugdraad (Marije van den Steenhoven)
Een aantal Gouwe Ouwen zoals Creche, Kinder Neven Dienst, Rock
Solid en Tienerkerk blijft. Ook gaat men haar pijlen richten op een
vervolg van Rock Solid, genaamd Solid Friends. Dit is dan in plaats
van de Tienerkerk. Verder wordt er nog meer samengewerkt met de
Katholieke Kerk in bijvoorbeeld de Palmpasendienst.
8. Pauze
9. Gelegenheid tot vragen stellen
Een greep uit de gestelde vragen/gedane suggesties:
o Liever de Tienerkerk niet meer in de Gemeentekamer, maar in de
Verdieping. Is dichterbij en moderner. Zeker voor een tienerkerk.
o Hoeveel mensen tussen de 25-50 zijn er? PR: dit zijn tussen de 100120 adressen.
o Zijn er al contacten met Sassenheim en Warmond? PR: ja die zijn
er, maar er zijn dezelfde problemen als in Voorhout (leegloop
kerkdiensten, terugloop inkomsten etc). Rob de Bruijn en Peter
Boers zijn vorig jaar al in gesprek geweest. De vraag is: hoe
versterken/helpen wij elkaar? Er is ook een plan om meer samen te
werken met Kaleb. Hierover is binnenkort weer een vergadering.
o Het plan is om de Gemeente Ochtenden eens in de drie maanden te
houden. Waar staan wij?
o Terugkoppeling van Rock Solid en Kinder Neven Dienst is gewenst
in de Kerkbrief.
o De Communicatie Commissie werkt aan een nieuwe versie van de
Kleine Kerkwijzer.
10. Sluiting
Joep sluit deze waardevolle Gemeente Ochtend om 12.50 uur.
Allen bedankt voor uw/jullie komst. Ook dank aan degenen die hieraan
hebben meegewerkt!
.

